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Nie:na widoków, aby te ograniczenia znie- n :ro oparcia, uważanymi za obywateli dru
siono. Podczas głosowania nad ostatnią u- g ·zęJnych, pozbawionymi tradycji i łącz
stawą o d vuprocentowej kwocie, z każdych ści ze starą macierzy;:,tą kulturą i oparcia 
5 p~c:,łóvv czterech opowiadało się za c państwowość polską". 

Od pół wieku ziemie polskie należ 1 do zmniejszeniem imigracji, a tylko jeden prze- W takim położeniu trzeba być przygoło 
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sposób, mamy nadziej~, przyczynimy się do 
ujawnienia społecznej' myśli o naszej p-· 
szłości na półkuli południowej. Odpo 
te będą może zarazem materjałem, z l ~ 
go w Polsce skorzystają. 

ajów 0 bardzo widkiem wychodźtwie. ciw zmniejszeniu. Mieszkaflcy Azji wogóle v nym z góry, że gdy któryś z krajów po
raj głównie rolniczy, mało uprzemyslowio- nie mają być dopuszczeni. Kto od dn. 1 lip- łt dniowo amerykańskich, jak Brazylja, Ar· 
y, 0 wielkich obszarach dworskich, nie daje ca b. r. zechce lądować w Stanach Zjedno g tyna, Paragwaj zacznie poszukiwać osie
yżycia wszystkim obywate!om, więc pew- czonych, ten musi poddać się badaniom naj~ c 'ńcó '1, to może w Polsce znaJeść posłuch. 
a częśc. zmuszoną jest wyjeżdżać w świat bliższego konsula amerykaflskiego. B1dania 1 ~mbardziej zawczasu o tern myśleć trzeba 
poszukiwaniu lepszego bytu. Reforma roi- te dotychczas przeprowadzono dopiero w i uprzedzić wypadki, bo z dziejów imigracji WYKONANIE REFORMY ROLNEJ 

a i osiedlanie kresów wschodnich przez portach amerykańskich. r p 1lskiej do Brazylji widzimy, He złego na- W POLSCE. · · 
akiś czas je5t i będzie możliwością dla wie- Wychodźtwo polskie w Stanach Zjedna· r • iły owe "gorączki emigracyjne", spowo- Na jednem z posiedzeń komisji sejmow · 
u nabycia własnego warsztatu pracy w kraju. czonych, a liczy si~ ono na cztery z górą l >Wan.... namowami nie umieonych agentów poseł Ostrowski wygłosił referat o orgam
le nie starczy to na długo i fala wychodź- mil.jo.ny. głów> zaczyna pojmować groźne v ycho~źczych. K~o miał .. sP?~obność pr~e- żacji reformy rolnej w Polsce i podał szereg 
a z Polski wzbierze jak przed wojną. 1 polozeme. . . g ądan~a ,st~ty~ty~t br~zyhjskteJ, t~n mustal dat statystycznych, z których wynika, że do-
Niema powódu lać łez nad tern zjawi- . o;o co czytamy w ~Dztenmk:t dl~ Wszyst- ~. uwazy~, ~e Imtgr~9a pols~a !li~ płynęł~ tychczas;owy rozdział gruntów wynosi 484 

kiem. Wychodźtwo nie podoba się oczy- ktch z Bu!f~lo z, ~ma ~4 kwtetmc: ~- ':·• a tt strumtemem. I_TimeJ lub wtęceJ Jednost~J; tysięcy i 962 hektary, w tern 190 tysięcy 
iście fabrykantom, ?bszarnikom i t. p., co w dru~teJ .. ~zęscl mo ze stosowac s tę t do ~ ym, a cechą JeJ stałą ~była gorączkowosc. i 31 hektarów rozdzielonych przez urzędy 
szystki~ tym, dla ktorych .oznac~a ono u- l nas w Bra~~l]t. . . , l \..1dy ty!ko ~ył~ potrzeba rąk r?boczych,. a ziemskie, 152 tysiące i 950 hektarów przez 
ytek tamch rąk roboczych 1 zy~kow. l~te- .. ~ .ch.wt~t obe~neJ napływ przj'b)szow ~ uąd ~tał ptemąd.z:, wnet po ~stach ro~bte- instytucje upoważnione, a 124 tysiące i 712 
esowi 0 ólno-narodowemu emtgraqa Jed- Polsk1 JUZ SH~ skonczył. Wychodztwo prze p.;ały s1ę sfory na]ę ych agentow, opow.ada- hektarów przez osoby prywatne. Dochody 
ak nie s~oi na zawadzie. Anglja, Francja, s~anie by~ zasilane so~ami o?żywczemi z j .cych o_ B;azylji cuda nad cudami, ·~i w_y- !llinisterstwa :efor~ ro!nych ~ynoszą 3 mil
ortugalja, Hiszpan ja przez wychodźtwo kul- o,1czyzny 1 san:o .w ~obie będz1e odtąd m t;· .:.~a ~wtatow ?raz obozy ko~centracy]ne l Jony 937 tysu~c~} 1?5 frankow . złot>:ch, a 
uralnie i językowo rozszerzyły się na dale- stało z?~bywac s1ly 1 moc do utrzymama t k stę przepełmły, te rząd tra~ą .głowę. Ilu rozch?dy 10 mdJon~w! 897 tyste;cy 1 219 
ie zamorskie krainy Polska nie znajdzie polskosc1. grobami ten szlak nędzy polskieJ Jest nagar- frankow złotych, czyh ze rząd polskt dokł -
ziś w świecie spos.obności, z jakich kraje Skupiać nam się po~rze?a. i ~zi_ałać ręka tiony, wystarczy ~la przykł~du wsl?.omnieć d~ do rozdziału ziem około 7 miljonów fran
cwyższe korzystały, je.dnak z fak!e~ od: w :ękę przy utrzy.mam;t. ,sw1ętosc1 narado- ~_;k 1876 (~ałozeme "NoweJ PolonJt" pod kow złotych. 
!ywu za granicę nadmtaru ludnoset must WCJ kultury. Polsk1 kosc10ł, polska gazeta, • urytybą) 1 rok 1912. (Cruz Machado.) 
· licz ć · · polska szkoła, polskie organizacje, polska Chłop polski nie może być w przyszłości 
tę Y • . . • . • . m\lzyka, teatr i pieśń powinny być dla nas rzedmiotcm spekulacji dla właścicieli linij 
Pr~ed WOJną naJWiększym zbiOrn_tktem temi ośrodkami, około których grupować się ')krętow) ch, żywym towarem dla piantato

olski m poza, Eur?l?ą była A~eryka Polnoc- ma wychodźtwo. Zaprzańcami będą zwać ł .ów, ani materjałem dla brukowania kość
.a, w szczegoinosct Stany Zjedno~zone. W się ci wszyscy, któ:-zy lekceważyć będą te ni ludzkiemi dróg do najdalszych ostępów 
·~~~u l O lat od r. llliH--1913 ~yqdow~to c~, , ; ; ·śny::h. 

Stanach Zjednoczonych z gorą nH!JOn ·"Twierdzą nam będzie każdy próg" pt· 
olaków. sała za czasów niewoli Marja Konopnicka. 
Obecnie kraj Waszyngtona przymyka co- Twierdzą dla polskości na wychodźtwie 

az !? szczelniej wrota przed napływem imi- powinien być każdy kościół, każdy dom ro
raqt. dzinny, każda gazeta, każdy dom polski, 
Wskutek obostrzeń mogło po wojnie przy- każde towarzystwo, każda szkoła polska. 
ywać do Stanów Zjednoczonych rocznie Nikt naiTI nie pomoże do utrzymania języka 
koło 25 tysięcy Polaków. W połowie kwie- i ducha pąlskiego, tylko my sami. 
ia b. r. kongres (Izba poselska) w Wa- W KAZDYM DOMU POLSKIM OBO
yngtonie uchwalił nową ustawę, według WIĄZKO W' O BYĆ MUSI GAZET A I 
órej rocznie będzie dopuszczonych tylko KSIĄŻKA POLSKA I KA"?:DV OJCIEC 
tysięcy obywateli polskich. jest to ? pro- l MATKA OBOWIAZKOWO PO DTRZY-

ent ludncści polskiej w Stanach ZJedno- MYW AĆ MUSI JĘZYK POLSKI W RO· 
zonych w r. 1890. Przedtem miało prawo DZINIE. 
ylądować 3 procent liczby dan~j narado- ln!1.czej staniemy się niewolnikami, odpy-
ości, według spisu ludności w r. 1910: chanymi przez obcych, a nie mającymi włas-

- ------~- --

Pozatem sprawą porządku dziennego sta· 
,.e się pytanie: C y Ameryka Południowa 
. ako :t'emia, najbardziej dziś może w świe
je oglądająca się za imigracją, a w szcze-

1 rólności lewe do rzece środkowej Parany 
,rzeki) wraz z dorzeczami z Górnego Uru
'~"waju, nadaje się na osadnictwo polskie 
ub nic? 

Chc~my, aby na to pytanie otrzymać od
>Owi dź przedewszystkiem ze: trony najhar

oziej do wydania o tern sądu uprawnionej, 
~o zna~zy z łona tutejszego osadnictwa. 
?rosimy 'więc czytelników i przyjaciół o 
.1adsył.mie nam swych zdań. Bc;dziemy je 
'tmieszczali w "Gazecie Polskiej" i w ten 

POLSKA OCALIŁA EUROPĘ OD 
"RAJU BOLSZEWICKIEGO". 

Znany angielski pisarz Sarolea ogłasza w 
pewnej amerykaflskiej gazecie artykuł o Pol
sce, w którym między innemi mówi, co na
st~puje: Należy to koniecznie i z całym na
ciskiem powiedzieć, o czem niestety zapo
mina się i w Anglji i w Ameryce, że z po· 
wodu obecnego przymierza pomiędzy Rosj 
a Niemcnmi, Polska jest dziś jedyną niezwy
ciężoną przeszkodą dla przyszłego napadu 
bolszewickiego na Europę. 

Ze wszystkich wieśniaków tylko wieśniak 
polski jest nieczuły na obiecanki bolszewickie. 

Polska jest jedyną barykadą przectw na
jazdom bolszewickim. P o b i c i e b o l s z e w i
ków przez Polskę w roku 1920 było 
o c a l e n i e m Europy. Gdyby nie siła zbroj
na Polskl, to nie ulega najmniejszej wątpli
wości, że dyktatura mas bolszewickkh była
by ustanowiona dziś od wybrzeży O~ednU 
Spokojnego do granic Belgji. 

w1 swo u glł(boki ukłon. Lecz d~rektor pod· je mu mytDlk• - kończy M ller swoje sprHwo.zdaoie. moje było dzielero hrabiny. Miałem nawet być' zgł • 
r k . i rr.ó NI Wiruszony: Za8łrzolono tak~e dwu z nich, lecz Rudobr!}dy sam dzony z tego świata, w em, że Olga tego oti R•t o• 

Kochany, poczciwy panie Mili ~r l S!y<~1ę 1iestety wymknął się wraz z dwoma towarzysz~l':ni brodego tą iah1. Dostal on jut był nawet dość u:~;y 
mans z naszych czasow, w 4 tomdch \\l ś t od k1lmi'3arza Rittera, co pan zdziałał i w - Szkoda - wt ąc szef policJi z pożalowa· ,z1dat k a coo1to zamgrdowannia mnie, po ktilNm 

· przez Jerzeao Bornes'A. p 1' '• a r nu , t go powod•t 0101e uzn'mifl. niem Spo!J:r.'ewam s1ę jedn k że z czasem i ich go wie'ka n'lgroda czoka~ miała Było to tylk.) wy-
o 1L"' i l1l też wy tarać się o na:elącą si~ ra u n • r:r.yl ć się uda. Widz~ z tego wazystkiegv, że racbow n.e z jego :stronv, że Ón mnie dotycl.·; .. 111 

(Ciąg dalszy) {; • dę u ''i B.1g, abyśr y mieli tak.ch dl'•tln) h l:l'łu~ . .; na, pauio Miller, jes1.cze jest większa, n·* oszczęd~!ll, bo mtał en w~ mllie broń p'fzec o 
_ A 0 'my pana tu j t wsz)~cv ~p urnar go i w.si.lych urzęiników, Sak pan, J z: począ ku myśl !t m Zaraz jutro poC'zyni~ kroki w hrabinie, z któ ej wymtu:zał auże sumy, grożąa l~h 

! kiw 't i bzczerz ~ stratę p11ua ~ lo ,vali l C u z D' J ę · 1 . u Ul) ..,k ni a panu nale~ytego uzna ma i negrody, ża mnie w przeciw• yr · ,raz te na wolDość wy ~~i. 
ila nuilspodzianka 1 Ct~.;ilr.~ si~ niev. ymownie, ko- E ,..,.le~CJO - odpowiadfl M'l!er romnie - e" i tnak muszę jeszcze sam na sam z t=anem - W takim razie motamy tę godną panita ra-

ny pnnie Rttler, że pun ży]e i ~e panu s'ę udal r, el1 !~rn tylko swój obowią,ek. Nie moJiem uw· e- nittf're 1 pomówić. bin~ niezwłocznie oskarzyć - mówi dyrektor pcJ;., 
l' 1ost ... ó z rąk tych oprys7ków. Niec b pnn pr y rz ·l~ w t~ 1 ·Ć oana komisarr.a i d lat go tak dh go Zo M on Millera serdecznam uściśnieniem ręki, cji na to. - Obaj więźniowie, tak parobek jak i je~ J 

nie s ad a i v; szystko dok'adnie mi opowie, PtQS ę J>zuk om, dopok z 11omocą Bożą prtełożonego s .vo ta.1ny ajent odchodzi całkiem ~a wstydzony pochwa· psn Scbwarz wystarczą za świadków w tym ni • 
to hard o i go n1(1 r.rtalazł:lm To jest ws .y!ltko. •ami swego najwyższego przełożonego. zwykłym wypadku. 
Nigdy w wem życiu. nie odczuł !'t :~ dyrekt~r - N e .. kocban~ pani~ Miller, ni~ch ,się p .n - A teraz kochany panie Ritter - zwraca się Ritter nie dz:eli zapatrywań swee-o szefa, i wz-l?u• 

,icji takiego wzruRzenlll, J k w cbw1h ob~cn"J· ~38lng 8Wmch tak m~ ~ap1era - L?6w1 "yrekt~r ·yr ktor do komisarza ~- chciałbym od pana usły· sźa powątpiżwająco ramionami. 
adl)ść Jego z po~Aodu Rittera była .s.:czcr. 1 glę- 1 uam ec}la mę życzhw10. - Ja :r;ne mog~ sobH' s~oc, jak si~ panu tam w niewoli u przemytn ków - Czy ekscelencj~ pozwoli mi wyrażić moje o 
ka. ·Uścisnąwszy komisarza za ob1e ręce, sadza wyobraztć, aby to była tak łatwa 1 gładK sprawa. powodztło. Nie umiem sobie .wytłumaczyć, jaki po- tem zdanie? - pyta on uniźeiJie, · 
ati)Wimego swego podwł .dnego na kr~eslo • obok l Niech mi pan w_ k~ótk?śei o!'Ówie, jak to. si~ stało wód on· wb1§ciwie do uwiędenia pana mieć mogli To - Ależ pewno l Ma więc pan jeszcze jakie 
ebie i wzywa go raz jeszcze do opoviładamll mu l\i11lPI' odpow1aua J s!Jo 1 węzłowato, Jt.k on nl mi całtn m niejasne. wątpliwości co do natychmi,stowego wkroczenia 
Teb przygOd, wsp6łk. z ics 11cz.yrn trop· ślad komisarza i jak go - Pr7.ypuszczam, że ucr.ynili om to ze zlecenia pneciwko hrabinie? 
· _ Byłbym jeszcze dot.yćbczas pewno w mocy wreqr.cto odnalazł. · hrabiny O.gi Roteuborg - oświadcza Ritter. - Tak, ekscelencjo - odpowiada zapytany. -

udobrorlf·go i jego t.owarzyszy - zaczyna korni-~ - aw~a l - p~zerywa mu sze~ P?licJi iy~ .'· Co pan mówi? Czy si~ pan nie myli i czy Wprawdzie zbrodnia jf:lj wobec mnie może jej być 
rz, gdyby mi Op'ltrzność nie ze~łała zbawc~ -- Przyporul m 'lob•u. teraz coś o J!l~Jm~ nap:s1 an zu..,elnie pewny swej rzeczy l - pyta szef l udowodniona i na podstawie tej, bardz6 dobrze by 

_ Ach 1 Ktoż to hyl ? ua płou leś~1czówkt 1 o tem, że to rown•ei pan , zdziw!o 'Y· j14 nwi~zić można było, ale wtedy nie moglibyśmy 
_ M1llor 1 Tajny aj~ 1t, )\lil'er, ek,celencjo - z "ług i~; Sc · warz został vrzylapany, nieprawdaz? - Tak jest, ekscelencjo l Mitlł ym na~et dowo ani kroku dalej poczynić w dochodzeniu innych i i 

QOWiada Ritter. - Nie spoczął1 dot>óki n e od· To pan P~.m tego szynkarza. wyJał? . . •• r t.o, gdyby o.ae były potr?.ebne. ciemnych postępków. Mueimy tez mieć wi!p6łwin· 
jl mQie i nie uwolnił z t J ~ie ~oli z narażemmil . - T k jebt, ekscelencJo -: udpow1ada tu]ny Vplywa to dziwnie na dyrektora policji, który uycb jej, t j. Alfreda Wen~la · i Fanną Rabe w 
łasoego zycia. Jedynie tylko JrgrJ bohEters'k OJ od• . a1en_t z u~łouem - ale uczyoilem to z pomaca wie, ~c lNter ~ledzlł przeszłość Oigi i bardzo po· pierwszym rzędzie. O nich to właśnie mi rbodzi, be 
1 dze zawd.ziqczall:l żvcie i wolu ść. leśnicz g 1 <!andarma uejrzrme J"'j machi cje Jasnem mu to wi~c teraz, oni oboje znikliby z powierzchni z cbwilfł, ·w \tóreJ 

Gorl\ca wdzręcznoŚć biJąca z k~zde10 _słowa Rit- - ~ rdzo dobrze, opowiad.aj pan ~alej, kocha 'e u · srę komisarza musia!1l obawiać, ale trudno się o uwięzieniu dowiedzieli. Z tego to powodu są• 
ra budzi i w przełożonym uczume porl~1wu 1 uzna· ny pamo M ller Od !'ZYllkarz 1 mczego su~ me moźna u pru cie.z w to uwierzyć, aby ona się do tak ry• dzę, że hrabin~ tak długo teszcze na wolnej stopie 
8 'dla puświ~ceuia i odwagi Millera. dowiedzieć. Jak się pan do poszukiwań tych zabrał? zykownego środka uciec była mogla, aby się wroga zostawić musimy, dopóki tamtych wspólnikow jej 

_ Więc Miller jest zbawcą ~aua? - .woła ~Y Od~ryłem .taj"mne schronioko przemytników ~wego pozbyć, nie przyłapiemy. 
ktor zdziwioOOf. - Jego od w, zny czyn 1 polwtę-. w karczm1e leśne). R1tter daje więc rłokladne informacje o wszy• - Bardzo dusznie, panie Ritter - potakuje 
nie nie zostaną zapomniane. Muezq)a mu siQ -. Ach: i tam ci bandyci

1 
więzili pana komi· tkiem, co się o Oldze dotychcząs dowiedział. Opo· teraz stary dygmtarL - Tak jesi, musimy tego lo-

starać o za lużon nagroda. Wyznacz uśmy 1:000 sarza? iada 0.:1 mu jak O g~ z Aifredem jadaego wieczo• tra, mordercę radcy Nagła, przylapać. Prokut·atoY' 
arek dla tego, ktoby nas o lo·M pana mógł po W tym c1oasio ju~ nie, eks elencjo l - ośw1 d· u w zamku po, .łuch ,ł i w ten sposób si~ o tajama czeka już na to. Byłby to dla nas sukces, IJ18jący 
formować. Ta .urna należy się naturalnie M1ll ro- cza iller. - Bandyci prze rowadzali s:ę włMm't ym spibkll ,ej z tym os:>bami przekonał. Gdy po w1elkie następstwa1 gdybyśmy tak tego, długo d -

s. reszta znajdz10 e i~ jesz:cze ~óź'ltei. Gdzie o, wted , gdy i a skradłem s:ę 2a nimi do jasl,um d kryciu tem wrócił do· k rczmy we wsi, rtby zwo· remnie ~szukanego złoczyńcę, w moc naszą do11tM 
st 1 Ozy pan ze -::ob~ go pl'.t.yprowd~2 il? g zie mi się udało oJkr ć pana kom~sflrza. l ć ludz:i swoich, zn tał napadnięty przaz Ru'ilobro· mogli. 

_ Tak je t, okscele::ICjo, czekn w przoclpok ju. Na tępn e opisujg oo zdziwionemu cora~ bardz;lej ogo i je •o bandQ i zaciągoi~ty do k~rczmy leśnej. :- Mam jak najlep<~zą nadzieję że mi się to u dL:, 
Słysząc to, poc·~ka szef poh::Jt -~a guz1k elektrycz· szefJw policji uwolnien"o Rittera · wspólną ich u- O, terłziaws~y szystkie swojo przygody i przejr o re mi ekscelencj& po:woli w poszukiwaniach 

•0 dzwonk i dato wchod.zącumu sekretarzo i ł cieczkę i dGnosi mu, że za inicjatywą leśnic~ego ~cia 1 to co si~ z rozmowy bandytów dowled~iał, tych działać na własną rękę. 
z~1.17. wpr<w ., a M.llera. nus.ąpll nieba om nap.1d oa t~ zgraję w ich jaskm•. kcńczy on tern: słowy: - D \ję nu zu >ełae P"'lnomocnictwo, móJ • 
z11 chwil; wchodzi tajny ajent, składając sz&fo· - Przylapano parobka i jed•Jego cherego pr~e· l - Jest to wiąc zupełnie jasne, że uwięzienie poczciwy paniu komisarzu - odpowiada szef z zau4 



)l) ALLBQBETTI 1!'11..110. 
LECZENIE OGOLNE. 

Sp6cialność: chOroby kobiece i dzie· 
c'nne. PrzyjT-uje od 10 do 12 i od 4 
d 5. 

Kons ·ttorium i re%ydoncja: ul. Com
'\dsdor Ar uio n, 5v. Telefon n. 150. . o :l 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAL POitT 
W GDYNI. 

Z szcaegółów podanych w ;KurJ~rze 
\V(.i"SZ!iWSkimc przez in!yniera Rumla 
w sprawio :budowy portu w Gdyni, n~t 
lety podkreślić, że ko:ozt budowy 1będz1e 
wyno3ił 50 milJonów franków złotych, 
wypłacanych pt•zez rząd w ciągu ośmiu 
l t, pocli}Wszy od roku 1927, to jest od 
e~. ·..1 k edy bądą wykończvua dw1e trze 
ciu (2/s) cz~ści rob.:;t. Olugość przystiłm 
r .. l ~o pOt tu wynosić będ, , ± ldumetry 
Hucn towarowy przedstawA c są będ~1e 
nu~ ępujqcv: ogólny pnywóz towarów 
dr ~~ mcr;;ką, wyniesie 2 milJO::lY ton 
rocznte, (tona ma tys ąc kilogramow), z 
m::t: ..,o polowę otny:na Gdatisk, a połowę 
G ynia Wywóz pelski jeet obliczony na 
p. łtora miljuna ton roclllld, z tego 300 
tv u~c:y ton dia Gdańska, a reszta dla 
Ga~ni. -- Wywóz materjr.łów Ieśnyell 
wyuiosio około jednego miljona ton, z 
te,~o połowa pójdzie przez Gdynię Obrót 
portu w Gd)ni wynie-:ie w c1ągu pierw
szych lat 2 miljony, 200 ty;if}cy ton. 
Pczystań dla lądowtniii drzewa bqdzie 
mi&ła długości tysiąc metrów (J~den ki· 
lometr). Port woJenny położony będzie 
w okolicy Oksydy ·i zupełnie odłączoay 
od partu handlowego osobnem wyjściem 
na morze. 

PO'DZIĘKO\VANIE KS. ARCYBISKUf'A 
CIEPLAKA. 

Za zgotowane mu przyjęcie w Polsce 
arcybiskup Cieplak pod~i!lkowal temi 
słow): 

, Miłościwam zrządzeniem Opatrzności 
powrocHero na Ojczyzny łono, ojczyzny 
wolnej i znajduję się w stolicy państwa, 
w Warszawie Od:.;yslcaua wolność pozwa· 
la mi spełnić to, co jui dawno bylo 
pragnieniem mo;em, tkwiło w pamięei, 
przepełniało sorce, co uważałem za świę
ty mój obowiązek. - Podnosz~ wiąc 
d~iś glos i wyrażam najgłębszą mofą 
wdzięczi!ośó wszystkim za żywe i ser
deczne wspólczucie w ciężkim mym lesie 
i moich towarzyszy niedoli. 

To wspólcwcie było nam wielką osło
dą i pociechą, doda wało męstwa do 
znoszenia krt.y~a, jaki na nas wlo~ono, 
nie pozwalało nam upaść na duchu, 
podtrzymywało nas i dawało nam otu• 
cbę. pokrzepienie i nadzieję. Najwytszy 
zaś dowód tego współczucia mi!lłem tu
taj. Przyjęcie, jakiego dozoalem od ca· 
lego narodu, a w szczagólności od cie• 
biJ, d~oga Warszawo, nad wszelki wyraz 
wynagrodziło mi przebyto cierpienia i po· 
zostanie niezatarta do kcńoa ~ycia w mem 
sercu. Skbdam więc najserdeczniej"Sze 
pouz ~kowanie przewielebnemu ducho· 
wwń .. twu1 panom wojakow)m, i organi
za<'·om społeczoyffi, wam kochani i dro· 
dzy mi ludzie pracy i tobie szlachetna 
m ; dzieży~ oraz tym wsz,-stkim, którzy 
nadesłali mi l:sty luh telegramy powitał· 
ne: Bóg zapłać, jeszcze raz B0g zapłać, 

Jan Cieplak, arcybiskup. Warszawa, 17 
kwietnia 1924. 

PARTYJNOSć TRAKTATU O MNIEJ
SZOSCIACH NARODOWYCH. 

P. Trąmpm:yński, marszatak Senatu 
rzucił niedawno mysi wypowiedzenia 
przez Polskę traktatu o mniejsaościach. 
Krakowski .Czas• przyłączając się do 
opihji p. marszalka pisze: Traktat o 
mniejszościach jest istotnie ze stanowiska 
rrawa pnblicznego czem!i niesłychanem 
Niektóre pa:ll.stwa potrafiły uchylić się ot1 
tego traktatu. Niemcy przez dziwne nie• 
dopatrzenie nie zostały zmuszone do 
podpisania tego traktatu, Polska, Czacho· 
słowacja i Rumunja natomiast z i14zane 
są traktatem, który rio pewnego stopnia 
ograntc:&a ich niezależność państwową. 
Sprawiedliwość wymaga, aby obowiązki 
prawa publ1cznego były oparte na zasa.
dtie wzajemności Należałoby wystąpić 
przed pelnem zebr.lDiem Ligi Narodów, 
aby wszelkie przepisy o ochronie mniej 
szości stosować jednolicie i aby zasada 
obrony mniejszości narodowych stosowa
ną byia w równej mierze do wszystkich 
państw, należfłcych do Lig1 Narodów. 

1- CJZA.80PI • .'łl41t 
•SKARB ~ODZIN:-iY • l 
•DZWONEK l\IARJic 

na rok 1924 
zaesęłJ snowa wyc.hodsić. 
WyJaśntenie o przerwie znajd!\ ::>z 

Czytelnicy w pierwszem zeszycie 
Otrzymal.śmy dotąd od "Skarbu F.odz 
N. l i 2 a ,Dzwonka Marjic: N. 1, 
2, 3 i 4. W zeszłym roku wynosiła 
roczna prenumerata 2$000, ale od 
Nowego Roku wydawmotwa w kraju 
u~;tanowiłi cen~ w markach złotych, 
coby wynosi•o 6$000. Uwa:bjfłc tę 
cenę jednak za troszkę wysoką, asta• 
nowiliśmy sami cenę na 

rocznie 4$000 
mając pewne nadzieje, te wydawnic· 
twa się zgodzą na naszą propozycję 
otobniżaniu należytości. Czyniąc więc 
wysyłkę tych czasopism zupełnie bez· 
interesownie prosimy Szan. Prenu 
meratorów, nam przynajmnieJ nale
żytość z róry nadesłać, aby w ten 
sposób naszfł pracę ułatwić. 

Kto zechce zaprenumerować owe 
czasopisma niech nadeśle 4$000 a 
zaczniemy z regularoem dostareza
niem. Kto ju~ 2$000 na r. 1924 za 

l 
płacił niech nadeśle Jeszcze reszt~ 2$. 

Ze względu na zmianę cen~ pro
simy wogóle wszystkich, aby .a.a 
DGWO zamówili. 

Zrobimy nowy spis prenumerato-

l rów a odtl\d będzie puakłnalne 
l regularne dostarczanie. L. Administracja , Gazety Polskiej' J 

Kutts ptenięd~y. 
Kurs marki polskiej : za 1 dolar - 9 

milj. 300 tysięcy (dn~ 23/4 1924). 
dnia 21 mafa 192-t roku, 

52ó Pezo zL 6$934 Frank 
Frank szw 
Lir 
Pea 

1$655 Dolar 9$260 
$r115 Funt szterl, 40$000 

31046 -= 

Polsl{a. Moskwa 17.- ,Agen• 
cia tlost .. c cnnosi,. że komisarz SO• 

wiecki dla spraw zagranicznych, 
C~yczeri'l, n!\d~słał rz4dowi pol· 
skiemu protest przeciw złemu tra
ktowaniu mnic1 szości narodowych 
w Małołlols~e Wschod:1iej, a mia
nowicie z powodn zamlmi~cia szkół 
prawosławnych i zawiesz:en a d u· 
kowania dzienniltOw, tudzież z po• 
wodu prześladowania obywateli pra 
w osła wnych, 

Cz 'czerin po~ąiada w :s ~ym pro· 
teściP,. te p st~pow~nie takie 1est 
p ·gwb.łceniem t akt3 u Z"W"rtego 
m ~dzy Polską i Ro. ią w Hydze 

(Co za przt:wr tność ż~dow kti! 
Pvlsce o!e wola u " Pbie żądać 
aby wszyscy obywat Ie bez różnicv 
w k"DY :vah uczciwe i sumienne 
prawa uchwalone przez Sejm1 w Ro· 
sji bolsz~wicko·ż d w. w.:>lcaonato 
mi AS t bez skr·upułu bezpraw nie 1 bez 
aumienia wit:zić, mordowł'lć i skazy• 
wać na karę śmierci polskich du
chownych i obywateli katolików za 
ło jedyoie, że sumienr.ie wyprł'lia• 
~l\ oboWil\Zki sw~J wiary. P. R.) 

Wars:zawa 18. - Rząd polski 
otrzymał od rządu niemieckiego 
pismo oficjalne, którem te::.że 
wyraża obawę, że podwładne wła• 
d ze pplskie na Gór . vm Stąsku nie 
wykonają zarz~rhr ń wojewody 
śl!lskieg·» odnośnie dt Niemców. 

Rzl\d c,Jski od owiedział1 że po· 
nit wctż dotychczas żaden podobny 
wypadek nie zaszedł, dlateeo uwa 
ża za zbfteczn"· na razie wszr>lką 
na ten temat dysku;;ję dyploma· 
tycz.:.ą. 

Pap1eros~ .v~aUU& 
N E "\'V YORK 

~tany Zjednoczone. Nowy 
Orleans 17 4-W w1~zieniu t~go mia · 
sta powieszono "" tych dniach sze• 
!Idu Włochów, zaaą.J.zonych na karę 
śmierci za l dokonane przed tr~ema 
laty morderstwo i rebunek. Wyko· 
nanie,kary śmierci trwało 3 godziny 

Nowy Jork 18. - Telegi'afują z 
Cordoby, że l~tnik amerykaftski ma· 
jor Marin, szef gmpy lotn'cze11 któ· 
rv przedsięwiał podróż naokoło 
ś ..via la w areoplenie i który przed 
k1lku d iami zagiu ł, przybył o
becnie do Portu Molleraj w Alasce 
(Północna Ameryka) Major Marin 
opowiada że podczas lotu został 
zaskoezony ogromn burzą, która 
zniszczyła. zupełnie jego aeroplan. 

Major sam i jego mechanik urało· 
wali sifa pruwie cudownym spcso. 
bem. Do Portu Mollera dostali siq 
po przebyciu strasznych przeszkód 
i niebezpjeczeństw.. Ma·o~ M·H'in 
posianowił nie odbywać dalszej 
podróży naokoło świata. 

Nowy Jorlf 18, - · Mt~d~y kaa· 
dydatami na przyszłego prezydenta 
Stanów ZJednoczonych znajduje 
aię miądzy innymi Frank Johne;~ 
cieśla z Portland. 

Papierosy • VEADOc 
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Włochy. Rzym 17.- Dnia 15 
b m. została otwarta mi~~~zynaro· 
dowa Konferencja emig acyjoa w 
obecno6c1 króla Wiktora Emanuela 
III. Konferencjq otworzył prezes 
ministrów wloskach1 Musso!ini, któ 
rego następnie obrano honorowym 
prezef!em tejże ·konferencji. - O 
hecni również byli przedstawiciele 
dyplomatyczni państw zagranic"
oych. 

W konferencji 
prz dsta.wiciele 
pt.ństw. 

tej bior~ udział' 
przeszio 59 ciu 

R~ym 17. - Ojciec S'w Pius 
XI zacborował na uremj~, Choroba 
ta, chociaż nie jest niebezp1 >czna, 
1ed.nak wymaga starannego Jeczeoia 

Francja. Pary2 17.- Powia. 
dają, te na zwyci~stwo partyj le
wicowych przy ostaŁaich wyborach, 
które niezawodnie spowodują zmia· 
nę rzfldU obEcnego, wplyn~ło nie• 
z;idowolenie z nałożonych w o ta 
tnich czasach podatków i drożyzna 
z każdym dniem rosnąca, których 
to kwestyj socjaliści skutecznie u· 
żyli przy wyborach. Nowy rzl\d ma 
obJąć urzędowanie od 1 czerwca
dotychczas jednak nie został usta. 
DEhViony. Wobec stanowiska zwy• 
ciqskich stronnictw lewicowycb4 

ktOre główne urz~dy w Senacie i w 
Izbie deputowanych che~ zabrać 
dla sienie, a także i prezydenturę 
republiki, prezydent Millerand nosi 
si~ z myśl~ złożenia godnot§ci swe• 
go urz~du. 

. Rosja-Niemcy. Londyn 18-
Dzh~nmk angielski »Evenin~ Newsc 
donosi, że N1emcy narus1ryły tra 
ktat wtrsabki przez utworzenie no· 
wej szkoły dla oficerów piechoty 
w Monachjum. 

L4lndyn 18. - Donoszą z R?gi, 
że za napad na rosyjsl•ą delegaci~ 
handlową w Berlinie przez policj ~ 
niemiecki\, od clnia 13 b. m. roz• 

pocz~l się w Rosji bojkot band! 
niemieckiego. Komisara sowiecki d 
handlu, Krassin1 zawjadomił p 
nadto bolszewickie a~encji handl 
we zagranic&, że rząd moskiewski 
niewflżnił wszystkie nadane kupca 
niemieckim koncesje !landło 
i g;arzfłdził wstrzymanie wyłado 
wania towarów niemieckich w po 
tach rosyjskich. 

Berlin 18. - Rzl\d niemieck 
zaproponował bolszewikom, aby za 
targ niemiecko • rosyjski z powod 
rewizji dokonanej w delegacji s 
wieckiej przez policje niemJeCk 
i aresztowania delegatów handlo 
wych sowieckich1 oddano do roz 
strzygnięcia komisji, zło~onej 
delegatów rosyjskich i niemieckich 
Rz!ld niemiecki jednak odrzuca sta 
nowczo ź~danie uznania prawa wy. 
il\tkowego terytorjum (tj. uznania 
za rosyjskie) dla siedziby delegacJi 
sowieckiej w Berlinie~ 

Berlin 18,- Niemiecki urzędnik 
policyjny, Weiss1 który nakazal 
dokonania rewizji w sowieckiej dl!l 
legacji handlowej, został czasowo 
us~nifJŁY ze swego stanowiska. 
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i RONIKA KRAJOWA i 
~·····*············ .. ·····80 

Z Kurytyby. 
POLACY WYLOSOWANI DO 
WOJSKA W MUNICIPJUM 

KURYTYBA. 

Z"stali wylosowani do wojska w 
dalszym ciągu następuj~cy Polacy1 
którzy się maj~ przedstawić wła· 
dzom wojskowym do 30 kwietnia 
1925. 

24) Terciozano, syn Ludwika 
boski (trzeba sprawdzić bo w ••D1a· 
rio da Tardec brak początka naz· 
wiska)~ 

25) Zilfredo, syn Franciszka i Ma1 
rji Kareckich. 

26) Józef Marja, syn Aluizia W a· 
benski (może Waberski). 

· 27) Zygmunt Fiorjan, syn Edwarj 
da i Franciszki Dambs!tich. 

28) J ózefJ syn .Ądaroa i Ludwiki 
Lenaskich. 

29) Jan1 syn Jana Kozłowskiego 
30) Franciszek, syn Jana Buguki 

(pewnie Boguckiego), 
iH) Jan. syn Franciszlta Gełu· 

s kiego. 
32) Józef, syn Mateusza Kosieoa 

(może Kościana albo Korzenia). 
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faniem. - Wiem, że sprawy .tej w lepsze ręce nie 
mugłvym oddać, jak w pfńskie. Pro3ze ,wilie pod 
k Mym wzg ędem działać według swego wlasnego 
przekommia. Pozo~taja jeszcze ta zagadkowa sprawa 
z zagimon~ siostrą hrabiego Egooa Rotenburga dl) 
rozw!ąz<lnia. Czy wie pan juz, że hrabia ogłosił 
odezw!} w gaz!:tach ? 

- Tak jest, ekscelercjo. Dowiedziałem się dziś 
o tern i bylem niem~ło zdziwiony niespodziewanem 
zJawieniem się hrabiego, Myślalem bowiem, że on 
już na wieki przepadł,· 

-- Był on u mnie i prosił o nasze wsparcie 
n' ty ko w poszukiwaniach za siostrą jego, Lianą, 
ale i za naueczoną jego, ktora ró:wniet w tajemni· 

zy ::pcsób znikła - mówi dyrektor. 
- I o tem już słysz~łem - wtrąca Ritter. -

M ller opowiadał mi, co o spraw1e te1 wiedział, 
Przypm:zczam, że i to sp:awk&. hrabiny Olgi. 

- Ct;y pan myśli, że jej narzeczona hrabiego 
była w drod:ze ? 

- T11k jest ! I mam nawet dane do poparcia 
swego podejrzenia - mówi komisarz. - Os(l)ba 
która uwiod<a narzeczona hrabiego Egona, nie jest 
bowiem żadna inna, jak Fanoy Rabe. Dowiedzia
łam si~ to równiez od Millera, a na nim można 
polegać 

- W takim razie... alet mój .Boże l Co to za 
straszna kobieta musi być, ta hrabina - woła szef 
policji. ·- Ona się dostanie do kryminału, to wi~
cej1 niż pewne. 

- Moża i jeszcze wyżej, eksceleacjo - mówi 
komisarz ponuro. 

- Bądź pan ostrożny - ostrzega go dyrektor. 
- Bo jak si~ hrabina dowie, że pan uwolntony, 
to znowu :la życie pana czybać będzie. 

- ZdaJe mi się to, koniecznem, ekscelencjo, 
aby się nietylko hrabina, ale wogóie nikt o urato· 
waniu mojem jeszc~e teraz nie dowiedział - odpo· 
wiada Ritter. - Wątpię bowiem, czy w przeciw
nym razie bym coś zdzialać potrafił. Obawiam się 
też, źa hrabica chcąc uniknąć nowych odkryć, po· 
-pełniłaby nowe zbrodnie na tych, co się w jej mo
cy zmijduj . Mam tu na myśli narzeczoną hrabiego 

- Nie może być inaczej, bo w przeciwnym - Hrabia Rotenburg pnysyła ten ilst przez 
wypadku l>yłaby hrabianka Rotenburg już z pewno- ·wago służącego. , 
śCIIl odezwę brata sweco przeczytała i znak życia o - N1ecb czeka na odpowiedż - rozkazuje dy· 
sobie dała. rektor. - Zaraz mu jf! dam. 

zupełnie bezpieczną i ze jej nic nie grozi, depóki 
pewnego dnia nie spadnie na głow~ jej Ziuba1 na· 
g!e i groźnie, jak uderzenie piorunu. 

- Muże ona już więcej nie żyje? Na dany znak znika sekretarz, a dyraktor 
- Możliwe i to 1 Spodziewam się jednak, że daje Ritterowi list hrabiego, zawierajf!CY prośbę 

tak złe jGszcze nie jest. O wiadomości O informacje W wiadomej już 

ROZDZIAŁ CLXXIII. 

Pod maską. 

_ w takim razie życzę panu powodzenia, ko- ~praw1e Nazajlltrz rano siedzi Ritter przy kawie, majfłC 
Ht·abia jest w stoliey i zostaje tu do jutra. przed sobą na stole cały stos gazet i aktów, któ· 

cbany vanie Ritter i daj Bote, aby sobio p.m za Co mu mamy odpowiedzieć, kochany panie Ritter ? re pilnie przegląda, aby się poinformować o wszyst• 
robił tych 20 000 marek naJrody, które hrabia wy• - pyta go stary dygnitarz. - Nie doszliśmy jeszeze kiem, co sio w czasie uwięzienia jego stało. 
znaczył. Jestem teraz całkiem za tem, aby pan po• do żada~:>go rezultatu. Wie już wprawdzie coś o tam z opowiadan 
s1:ukiwania swe odbywał w prżebraniu i pod ln.nem M l 6 
nazwiskiem. Życzyłbym sobie. aby pojawienie si~ Chciałbym si z hrab'a porozumi ć · b c . illera, a e są przecież jeszcze niekt re sprawy, w 

'i • - t . ę 1"~' . . e 1 Y z które gruntowiliej wglądn~ć mu-;i. 
pana zostało tajemnicą, aie jest przecież obawa, 1e tum w s l czno§cl l proponuJe kom1earz. Prawie w każdym numerze gazety uderza go d u. 
SI~ hrabina o tem dowie jakim sposobem. - Hm l T~. byłoby dla hrabiago ba~dzo k~- żemi literami drukowana odezwa hrabtego Egona. 

- Sądzę, że to zupełnie wykluczone, bo któż~ r~ystneó 
1
-· mów1 dyrektor. - Lec~ w ta~Im raz1? Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi czyta~ ją musiało i 

by Jej o tem m6gł powiedzieć ? 01~ m g by pan zatrzymać swego mcogmt~ _gdyz wydaje się to komisarzowi zupełnie nie do uwie· 
- Bandyci sami napr~Y 1·•lad m?gł~y s ę przed macochlł ~~oJą zdradzi~ 1 do l rzenia, że dotycJ.czas ani śladu zaginionej znaleźć 
- O, ci mają mnie za umarłe,&o -oświadcza W1odz1ałby o:nę zaw~zasu co _JeJ zagra~a. nie było można, mimo tak kolosalnej bo 20,000 ma· 

Ritter. - I nawet gdyby jej RudGbrody opowie- - Nte muszę :sH~. przeCież _hrab.le~u da~ p~- rek nagrody, którą za jakiekolwiek pewne wiado~ 
dział zajście to w jaskini, o c~em zresztą Włltpię, znać - wtrąca komisarz. - N\6 wtdztał m01e m· mości wyznaczono, z bardzo zamyślon!4 miną, opie~ 
to ona uwierzy w śmierć moj11 tem bardziej, że ja gdy przadlem, a ~rócz tego. nos~ę. maskę . ra Ritter głow~ BWI& 0 obie r~ce. 
się przecież b~Ję trzymał w ukryciu. . - Dobrze. W1~c w taki~ r~z1e o~pow1en;t hra- _ A gdyby Liana więcej nie żyła ? Daje to 

_ -- A jeźeh .P~na ktoś ze znajomych zobaczy? b~e~u, że pan go .Jutro odw1edz1, Ustme da się Ie- mu wiele do myślenia że na tak odezw~ dot ch· 
Ktory z urz~dmkow naprzykład? plOJ załatwić; pO'ifłe mu paa to, co sam z& stoso· czaJ jeszcze nikt z naJmniejszą c:oćby inform~cją 

P dl , k' k . wne uzna, · · 1 ·ł - rzysze em ~.u w ta 1em zamas cwamu, że SIQ me zg os1 . 
mnie napewno nikt nie poznał, ekseeleacjo -od po- Po rozmowió tej pisze dyrektor list. kt<Sry spo• Jest jeszcze tylko jednak możliwość, mianO· 
wiada detekt~w u~miechoięty, pokazuj!lc mu poje-~ wodował hr~biego do. odłożenia swej podróży .. Po• wicie ta, że ~ia?a trzymana Je~t przez ~wy c~ wro· 
dyńcze części swego przebrania, - Toż samo na legoaw~zy stę ze swoim szefem, wkłada komisarz gów w ukrycm 1 to tak zr~czme 1 bezp1eczme, że 
kazałem leśniczemu głt:jbokie milczome, a próct: znow ~~fł. maskę i przebrani? i opuezcz11 gmach żaden zn9.k życia o niej na świat 1l!stać się nie 
niego nikt mnie jeszcze nie widział. dyrekcJI me poznany przez n1kugo. może. 

. -:- D~brze wi~c l Wid~ę, ż~ pan z górr obmy· Miller odprowadza go do hotelu, w którym się Lecz ~p~awa ta staje się dla ko~isarza co-
śl.lł 1 ~łozy! wszystko, p~me .R1tt~r. Na raz~e z~st.a: pod obcem nazwiskiem ulokował. Nie wrócił umyśl· raz bar~zteJ P?gmatwaoą po wyczytaniu z gazet d 
me WI~c ws~ystko w taje~~1cy 1 ~b~ hrab1~ę 1 JSJ nie do swego mies:~kania, aby zapobiedz przed ~derzemu pociągów, spowodowanem przez .Alfreda 
wspeh::Jkow Jeszcze bardzleJ u!plć l W Wierze O wcze3aemu odkryciu. l bąrona .Foebren . 
śmierci pana utwierdzić, będziemy pozornie dalej Przeb1ega on szybko oczyma szpalty dzien-
za panem szukać i śledzić, Chce on teraz podjąć na dobre walkę z Olgą 1 a nika, i czyta z wzrastaiącem zajęciem, gdy do-

o to Wyb Śll . . R'tt gorliw ,ść jago. pod ycone jest Jeszcze i nienawiści~! chodzi tam do wymienionego tam nazwiska Kurta 
- , orna my - meszy s1ę 1 er. · b · t · · · 1· M 't w t · ·b T · - · 6 kr t . 1. t l c EjCllł zernil y na wspommeml', co on w mewo 1 , arwł za. 

e1 c WII zJawia ~:nę zu w se e ar~ z 18 om przemytników przez nifł wycierpiał. Przysięga też 
W f4lkU. b d h · .J j ' · d so Je w ue u Dle spocząc pręvze , mm me z e• 

- Co to? - pyta s~ef policji zdziwiony i roz- maskujs teJ demodc~:ne] kobiety wraz z jej po• 
(Ci4g dalazy nastąpi). 

, siostrę jego, Lianę 
· - Czy pan myśli, ta hrabina 
1d~ie~ w ukryciu i ~;~wiQziellil.tl 

ciekawiony. mocnikarni i wspóluikami i odda ich w ręce spra• 
je obie trzyma Ritter ·odwrócił się tak, aby sekretarz twarzy wiedliwości. 

JeiO zobaczyć nie mósla Trzeba jt\ utrzymać w dobrej wierze, ze jest 
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D.r. Graeiaae •e Ollvejra 
operator-akuszer 

Leczy masażem elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na pi~trze 
nad apteką Tell Telefon 575. 

33) Józef, syn Adama Rozjeka 
(może ł\ośka). 

34) Stefan, syn Jadwigi Bealuski 
(trzeba sora wdzić). 

3&) Wawrzyniec, syn Wawrzyńca 
Szczepailskiego 

36) MichałJ syn Jana Włady· 
sława (?) 

37) Piotr, syn Jana Kamieńskiego 
38) Alb~rt Lutger, syn Augusta 

Dambskit'lg~. 
39) Gabrjel, syn Marcina Kali· 

nowskiego. 
40) Stefan, syn Michała i Anny 

w ski ch. 
41) Janł syn Walerego i Anto· 
y Humkowskich. 

42) Filip, syą Grzegorza Mude1 

Pawła Klima· 

Władysław, syn Tomasza 
~"lii'OSH:Iego. 

49) Florindo, syn Kasuncia i Ka• 
y Gerbeckich (sprawdzić). 

50) Bronisław, syn Stanisława 
. go. 

51) Stefan, syn Franciszka Falarza 
52) Józef, oyn Józefa Wilk w· 
· (Ciąg da:. tUl st.) 

ZGON LEKARZA. 

17 b. m. o godz. wpół do 
popołudniu zakończył 

znany lekarz Dr. Józef 
tere111cz. Zmarły, który' już od dłuż• 

czasu ci~żko był chory, był 
chirurgiem i sumiennym 
Dla biednych wyrozamia-

i uczy:my1 zawsze był gotów na 
wezwanie. To też śmierć jego 1 

wiek jui od dłuższego czasu 
wana, wywołała ogólny żal. 

•. ,nr• .... n ~p. D ra Józefa Ferencza 
si~ dnia 18 b. m. po poludniu 
licznym udziale krewnych 
ół i znajomych. 

Cześć jego pami~ci. 

,..,.. ... ,t" W SPRA WIE NAP A• 
NA SZKOŁĘ I SZPITAL 

SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 
W RIO CLARO. 

Sledztwo przeprowadzone ener· 
przez delegata p~licji p. ~a· 

SylTia Van Erven sprawdziło, 
głównymi winowajcami w spra· 
ciągłych napadów, dokonywa. 

na Szkoł~ i szpital Sióstr 
w Rio Cłaro są nieja1 

Jan Wroński i Józef Zalesk!J 
obecnie zoajdują się w ~ta

Sta. Catharina,; dokąd się schro. 
przed kar~. Policja zarz14dziła 

lm!itczrtv pościg za tymi łotrami 
n~dzieiB.t że wkrótce sta:JI\ 

przed sądem i otrzymają za
karę. 

WYPADEK NA WY· 
CIECZCE. 

• Egysto Belnen powracał dnia 
maja br. motocy"kłem z Santos 
Sao Paulo. W przył~czonym 

siedzeniu zwanym :.sidecar• 
......... ,...uli rr• u brat Attilio Belnen 

aciel Joao Bini. 
motocykl, b~dący w naj· 

bi€gu doietdżal, po prze· 
góry, do pewnego zakr~lu, 
Belnen, który ma tylko jedno 
chc~c zahamować motocykl 

cznym przyrządem, p 1ścił 
m momencie kierownic~ 

kla1 który pozbawion·f kie• 
wpa<lł całą siłą rozpedu na 
telefoniczny. Egysto B lnen 
ą;c głowq o słup rozstrza · 

czaszkę na kawałki i zgin~ł 

na miejscu. Jego towarzysze cu· 
dowoie ocaleli. odnosząc zaledwi 
nie zbyt ci~żkie poranienia. 

SPRZEDAZ FAŁSZYWYCH 
STEMłLI. 

W Alfandedze (urz~dzie cłowym) 
w Santos wykrytoJ że sprzedawa. 
no lam fałszywe st mple federalne. 

Policja wdrożiła en"rgic?;ne śledz· 
two. Urz~dnik, który sprzedawał 
znaczki stemplowe zbiegł. ·' 

WALKA BOKSERÓW. 
Przed kilku dniami odbyła si~ 

w Sao Paulo waU\a mi~dzy bokse· 
rem wloskim Spalla i btazylijskim 
Benedyktem Santos. Pobity został 
ale dopiero w dziewątym ataku, 
brazylijski boks~r Benedykt. Bene· 
dyktowi, cbociat pobitemu przez 
Spallę1 który jest znakomitym bo• 
kserem, rok:Jją wielkie w przyszło• 
ści trjumfy. W katdym razie wya 
szt:dl on nieźle na tej pierwszej 
porażce, gdyż otrzymał tytułem Wl· 
nagrodzenia z& dzielny opór i o· 
trzymane kułaki st•me 50 kont6w1 
a jest nadzieja1 że otrzyma jeszc?e 
wiPocej ze składek publicznych. 

Z Rio de Janeiro. 
STRASZNY WYPADEK. 

Dnia 15 b. m. gdy p. Carmen 
Lopes przechodziła wraz z dwoj · 
giem dzieci przez tor kolejowy 
kompanji ))Central do Brasile nadje· 
chał nagle pociąg} pochwycił niess• 
cz~śliwą i zabił na miejscu. Dzteci 
cudownym sposobem ocalały. Bie· 
dne siu o ty! 

REFORMA KONSTYTUCJI. 

Donoszą z Rio1 że Izba deputo· 
wanych zamianuje wkrótce specJal
ną komisję celem:opracowania pro· 
jektu zamierzonej zmiany konsty• 
tucji republiki. Komisja ta ma ·siq 
składać z prezydenta i dwudziestu 
członków. Przypuszczają, te pre• 
zy~eotem tej komisji zos&aoie za• 
ananowany deputowany p. Hercu· 
ano Freitas. 

NA KOLONJI ITAITU !SCHWY· 
Tt.NO OGROMNEGO WIELORYBA 

Przed kilku rdoiami rybacy na 
ko!onji Itai!ul!w pobliżu Gu nabary 
schwytali ogromnego wieloryba, któ 
rego fale morskie wyrzuciły i zo• 
stawiły na wybrze:tu mtędzy istnie· 
jace~i tam kamieniami. Firma 
Aroeth & NieJsen oftarowPły ryba• 
kom :a tego wieloryba 700$000. 

OGROMNY POŻAR. 

Nad ranem dnia 16 b. m. wv· 
buchł ogromny potar w wielkim 
tartalru, istniejącym przy uL Mat quez 
de Sapucahy. Pomimo natychmia 
stowej pomocy straty o~oiowej nie 
zdołano uratować tartaku, ani 
pt•zeszkodzić prze ostaniu się ognia 
na sąsiednie budynki. 

Oprócz tartaku spaJiło się dosz• 
cz~tnie jeszcze sześć innych bu· 
dyok6w. 

Maszyny do pisania liczenia 
i do szycia 

Poprawla i e•J'Ści 
BIRUTAI DERGINT-RAWICZ 

przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg ul. 
Colombo) adres pocztowy caixa "x• 

Curitybl.. 

---------------------------
Zzu1ązek Polski w Ku, 

rrytyb·ie. 

Zat·ząd z. P. zaprasza wszyst
kich członków na zabawę tanecz . 
ną1 klóra sią odbedzie dn, 24 ma· 
ja biei.ącego rolru o god~. 8 wie
czorem" ku uczczeniu 4 tej roczni 
cy założenia tego Tow. 

W stęo bezpłatny dla wszystkich 
członkł) r~ nie zaległych pon~d 5 
miesic:cy. 

Uprasza siQ wsz-ystkich okaza 
niem ostałOJego kwitu opłaty człon• 
ka przy wst-:pie. ZARZAD. 

Pap1erosy •VE.\UO• LOTUS 
miesz3nllla delikatna 

--------------------------

Do naszych Szan Pre
numeratorów i a e tówl 

W tych dniach wysł&liśmy do więk
szej cięści prtlnumar torów osobne ra• 
chunk:i, proszl!c o wyt·ówcanie nalety
tości. Rachunki te mogą by6 mylnie 
w-yst!awione z rozmaitych powodów. Nll 
przykład: otrzymaliśmy pocztą w cif!~U 
cznsu rozmaite kwoty pitlniędty b&z za• 
zn czeaia nadawcy, bez wszelkiej uwagi 
Nie wiemr więc za co i od kcco Bil 
przy!laue owe pieniądze. Prollili§mv już 
w gazecie kilkak:rotoie, aby nadawcy 
się zgłosili, ale dotychczas mała część 
naoo daltl wyjaśnienie. Teraz niejeden z 
tych bezimiennych, a milczf!cych prze l 
syłaczy pieniędzy spojrz. y gnitwliwie na 
przysłany mu rachunek, chociaż my w 
ttm winy nie mamy. - Często te~ nie· 
wyre~nie pisane imiona przyczyniają si~ 
do fałszywego zaksią~kowania. 

Najwi~cej jednak będzie lakich pre• 
numeratorów, którzy tymcza~em nale· 
żytość uiścili u agenta, a my, nie wie
dząe o tem, wysłaliśmy rachunek. W 
takich wypadkach pro11imy Szan. Prenu· 
meratorów usilnie nie aniewal się, a w 
szczego_lności nie posadzać agenta o to, 
że chCiał lbo nas, t.lbo prenumerato• 
ra 11Baciągn~ć·, ho acent przecież nie 
ma.te każdą pojedyńczą kw~tę, jaką od
biera od prenumeratorów przysłtć na• 
tychmiast do administr-acji. Zwycz11jnie 
czyni to dopiero wówczes jak już zbie• 
rze poważniejszą sumę. Agent wiEje j~st 
wtedy zupełnie niewinny. Zresztą w 
gronie naszych Agentów nie ma ani je
dnego, któryby spełaid swe funkcje nie· 
sumiennięt i przeciwnie, wszyscy wyko 
nywują bezintere~ownie i gorliwie ewe 
zadania, maj11 nieraz trud}· i kłopoty, a 
cdyby ktoś miał agenta zaczepić, to by· 
laby wielka niewdzięczność i niecrzecz
n.:>ść Kto więc jut zapłacił i otrzymał 
od nas mylme rachunek, niech to wy
tlumaczy agentowi sp!>kojnie i bez gnie
wu. Agenci zaś dadzą nam o wszyat
kich razem wyjaśnienie. Wtenczas ma
jąc tu pewoe podstawy, możemy w na
szyeh książkach pomyłki ponrawi~, a 
braki uzupełnić. " 

Chcemy, by wszelkie niedokladoeści 
i pomyłki były wyjr.:śnione, i życzymy 
l!lobie tylko, by jaknaj prędzej nadeszła 
OSTATNIA reklamacja, bo wtedy mo
żemy zrobić grubą kreskę pod .starem • 
i raz na zawsze kłopoty Ui!tanq. W~ t· 
nem jest, aby można jak najprędzej u· 
regulować stare zale~!ości i dlat1go pr~y· 
pominamy Szan. ł'l'enumeratorom oglo· 
szenie naBze w nr. 3ł o podwy~szeniu 
naldytesci i prosimy usilnie, aby ei. 
którzy słusznie rachunek otrzymali uiścili 
należytość bez zwłoki1 bąuz to wprost 
do n11s bądź n a1enta. Radzimy wyko
rzyqta6 wyznammay termio, bo po l lip· 
cu faktycznie liczyć mus:my z nad 
wyżk!l. Wydawntetwo. 

Nad:,zedł 
Po8łauiec Serea ..Jezusowego 

na maj 1924. 
Prosimy o odbiór w naszej Admioistracj! 

--------------------=------
Nasze składki. 

Ofiary aa słe oły polskie. 
P. Gabr •• Pollk• 5$, p Marja F~>UCZ 

10$, p Adam Os r~'wskt 2$ 
Z Ir ty (Rio Bor.ili>) p Józef F!lus 

15$, p. Józef Krzyż nawski 10$, p. J~. 
dr~:ej Malinowski 5$ 
-Cześć of;arodawcom, których czy

ny świadczą o ich cnotacn chrześ::i· 
jańskich 1 obywatelskich. Despekt zd 
v.szystkim tym, którzy w swym nie· 
chrześcijańskim egoiimie nigdy jesz• 
cze nie złożyh dobrov. 0lnej ofiary na 
ołtarzu Ojczyzny h; b Kościoła Olt l 
iluż to jeucse .Pol ków·katołikówli 
nie stwierdziło czynem wej miłości 
ku Ojcz:yźn:e 2 dla świ~tej ojców WiAry! 

Takim w sobie za; kleptonym sob· 
kom nie przebaczy O.czyzna, ani Bóg 
nie przebaczy; Ch ystus Pan powiada: 
.z prawde powiadam wam Pókiż::ie 
nie uczynili jednemu z tych najmniej
sz~ch, aniście mnie uczynił,• ,'- Biada 

am ludzie twardego serca, g iyż przyj 
dzie godzina, iż i wy swoją .!;aplat;• 
wetm1ec1e!.. • 

Oliary aa zakł dy M •j •narzy 
Siewa Boż '80 w Polsee, 

K • prob. J G!)~ l z Abranches 10$, 
p. G br. , Połak• 5$ 

Z Muricy: Z k l lek ty kośeielnej 40$, 
Z Róży Pelagji Suchla 10$1 p, Jakób 
Haluch 5$1 p. O. 5$. -

Pan S~ymon Chabowski z Avonqui
nh& nadesłał nam nast9pUjlłcy list z 
cftaraml: • 

.Ja niżej podpi ny pasyłam to ma
llł sklsdk~ ofiar Dll za łady M;sjon · 
rzy Słowa B.,żego w Polsce uz;bieume 
prozemnie•. 

Z Av~nqulnbt (S. Cath) S~yman 
Chabowski 3$, Fr Chl\bows~i 2$, Izy. 
dor Chsbowski 2$, Marjanna Cnabow· 
ska 1$, Marcin Dranka 2$, M1chał Tel-

· Profesor muz ki dyplomow., v przez 
War zawsk e ons rw to jum l\1 zycz 1 
pcwrómł do ł ur t\ by i otwor· ył kt rsa 
gry n :t skrzypcach, f·~rtepiaoit! nr z te~; rii muzyki. 

zgła zat Uc·mi wie chc1\CY sią kszt&.lcić w 1 ._tz ce mogą 
się, cd go z 9 t j do 11·tej i od 3 ci~i d1 5·tej-

aa l de Maręo N • 1b0 

Polecam rol01k m po cenach najniższych 

sztuczne nawozy 
uznane powszechni~ za najlepsze1 dla roli pod uprawę 

miljiJ kartofł11 ftżonu i t. p. 

LUIZ ROSE - CURITYBA 
Rua Jose Bon1facio N. 81 (dawniej rna Fechada) 

4 -~ 

Loterja Narodowa l 
l 

l 

L\ NACIONAL 
' ' ' ' 

Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W środę dnia 21 maja, główna premja 

2 
Rozdaje 80 - 90 pro~. w premjach 

·--------------------------~--·----------------------
ma 5$, Leon Dewek 2$ Józef Wolski 
2$, Custodio da V eiga 5$ 
Powyższe składki pochodził tylko od 

osób mniej zamo~n) ch, lub zupełnie 
ubogich, a ci coby najbardziej mogli, 
to plar-4 tylko st kro!n3mi wymówka• 
mi bo oni posiadaJol "Królestwo te o 
św1ata" o Królestwo przyszłego świata 
wcale si~ nie trcszczą* . 

Z Taromao (P .rana) na tę samlł co 
powyżej inte. ej~ ofiarownli: Piotr H~rc 
1$, Kas. Waltman 1$. Edward Piotrow 
s i 1$, Piotr Telmu 1$, Pwtr Augu· 
s'yn 1$, Lęon Ptas1ek 1$ Fr. J&ntsch 
1$, Franciszek Ossowskt 1$, Jan Ko· 
ropk" 1$, Józd Słom 6ski 1$ J n 
H das 1$ St11nisłnw Dztędzic 1$ Wlad. 
Konopka 1$ JÓ'-ef Drewek 2$ J n 
Ł J!lC i 2$ J n Su zek 2$ Razom 43$, 

Pwszc; S . Redakcji o U'llleszc1;eme 
G zecte powyższej skł dki. 
Szymon Cha oYdd, Avenąuinha, 

Campo Alegle, S C Lharin, •. 

Szan. p. Cha \lwsk:' mu . jako też i 
tym, k órzy n1e wymawttlJąc sic; Fsto" 

otnemi• wymówkami, ch~tnie s 'li 
<. fiare dali, n te. h Bóg zapu.ct s te rot n et 
S'1tutna to n. d r pra d , którą przy 
pomniał p. Chsbowskt, źe bogacze, jak 
z zwyczaj, ri1e dblljlł o królestwo nie• 
b:esk e. Zostało to zresj';tlł stwierdzone 
przez Chr. Pana, ale za to Pan Jezus 
owym bogaczom rozmiłowanym w 
twych bogactwach a nie czyni4cych 
mtłosi rdz1.1 i me zdobywąfł}cych so
bie przyjaciół w nieb;e .za pośrednie· 
t em .mamonu nieeprawiedliwośc1• 
rzl!ca w twarz straszne .b;ada wam, 
bogacze, albowiem już pcsiadacle po
cte .. ho ,.,asząl' 
Czyż nie lepiej by im było posłu· 

thrć rady ChrystusoweJ: Dajcle a b~
dzie wam dane!? 

stałnie ości. 
WARSZAWA 19,-Rz~d polsk' wrę 

czyi sowit'ckiemu p. słowt w Waraz1:1wie 
od •Owiedź na notę Czyczerina, w kt'J• 
rej pretensje rządu sowieckiego uwtti. l 
za wtl'ącanie się do we~nętrznych Ppr ' 
Polski. Z?t azem nadroioma rząd pol k 
że rząd mo•k1ewr;ki fsłszrwio tłumac?.~ 
trakt· t " W<• ty w Rydze 

RIO DE JANEIRO 19 - Z Trj t• 
telt-grafują, że na stac)i kolejo.vtj \• 
Po::;turnu zdE-rzyły się dwa poc·iągi łJ 
s;ue zny o oho y z cięzarc,wym, p ·o 
duj c r r( mną katastrofę, w kt~re1 ', 
nęlo prze s· lo 200 osób a mnó~two iiJ 
nych pas żerów od iosło puwamP. r.~ .. 
Szef sta.rji ( dp.owtedlialny za tę ku t s· r 
fę o lebr· ł aobte życie wystrzałem z r 
w< lweru 

Iasiona z Polsk· 
są n sl·ł dzie św1sze 1 tJ_ j 

lupszych ~lll.tunków 

Nasiona warzyw 
(T rtbka 200 rs.} 

Brt:kiew, buraki, cebula cyk , 
rja1 d.yoie, fasola s~ par, groc 
cukr., l{alafjory, kalarepkaJ ka~-t 
sta (głowiasta, brukselska, czerVi 
na, włcska), koper, majera L" 

DJak jadalny, ma~chew, m~' IOl'l, 
musztarda, ogórki1 pieczarki (·~ 
rodki. 1 cegiełka 1 mir ), pi c ,; 
i)ietruszka, pomidory, pory. a b r 
ber, rzepka 2 mies., rzodki~v;k 
1 mies., sałata. selery, szparagi~ 
szpinak, truskawki ( ozsad1). · 

lVasiona ku'i tóuJ 
D.aj~ie · wi~e i wy bogac1e ofiaro na (Torebka 300 t·s.) 

którą wa~ stać na rouzerzenie Król~- Bratki, chabe 1 d . :von ki, got.o 
stw~ Bozego na . ztemt, a pod"'óJ~1e l dziki g· oszek pachnąc • lewkoOJ'~ 
stameCJe s~ szcz~sl wym1: tu na t.te. . 1 • • • • • 
mi używajfłc dóbr bozych obhctej, a lwie pys~•.zkt, łub!n kwiat, maCleJ 
tam w Wieczności cieszfłc $ii milo· ka, makr, oasture]a1 osb·óżka, pło 
s·erdziem Bożt.m za miłosierdzie oka· mykł rezeda, sb:1eczoik.ł itd., itd. 
z ne pot~zebu:ący~ i_ za popteranta Nasiona polne 
spraw bozych na z1ema. K · J k f 

Rodacyl budujmy polskie zakłady omc~yna, ucero~.ł wy a, a 
misyjne dla wy~howania polski~h mi• sola ;,sOla« ł. proso, Itd. 
sjvnarzyl N as tona drzew 

Cyprysy, lipy, ródodendrony; 
. sosna japońska, tuje, itd. ~aD~~!IUJO~lln!Uil~!~lUiQt.WDDD 

S Dobry cieśla ~ 
łi poszukujo zajęcia. Stawia domy ~ 
~ 11aprawia je, podnosi i przocillga. ~ 
i Bicze roboty na dn ówkę lub na R a akord. Roboty gwarantowane wy· R 
; koouje taniej od inny h. ~ 
~ Zgłoszen:a: Jan Romanowsk1 Ku R a rytyba, rua tiav Paulo N. 29 § 
UU.IO'\~l!U!tQfAC~~~'".r.""' N:.~ 

(Ceny nasion polnych i drze N 
na żąjanie). 

Cena dla hupców przy odbiorze 
naj mniej 1 O tuzinów: 

1 tuzin nasion warzywnych 
1$500. ' 

Wys .'"'a koleta lub pocztą w 
grauic ... ch <'c.łt:J 8, 1z 1 1 

PAWEŁ NIKODE~łl. 



,.,.,. - ;._. 

m--------~--------~------------------
l5r. Mirosław Szeligo ski 

BJ'ły asJ'dent klinłk eoropejskicn Wiei i Sk e ols i 
Leka,:rz i. ope:ra to:r 

DOKOl UJE SZELKICH OPE.tł!CYI CBIRD GICZNYC I KOBIECY C Marcina Szy dy & a Lecz podług naJnowszycn spo.-obow. Bt1da za pomocą pro miem R&e.Gt gena . 
.fPęs~ada włal!loq. praeowaię d o badań mikroskopowych i b ada6 

krw i aa choroby akryte. 
Chorych .~amiejseowych :pr~yjntxje na le~enie 

w swej klinice. • Plac Tiradentes N. 19 

B ua ~Sao 'Frauc~sco a. ••- li:a.ryłrba 

LEKABZR . 
Dr. Ual'łoa lłloreira 

Klinika medyctno cbiruqiczoa. Specjal
nolć: choroby oczu, uszu, nosa i aanlła 
Kc,n:na!terium: ulica Marech~tl Florlano 

n. 19, Rezydencja ul. V ~o Nscar 
' n. 85, Telefor III 037 
J)r. -.;arJea l eider 

OperBtor i akuszer, specjalność c•troby 
lu~bitce i p~cherza. Przyjm•je o4 a 4o 
g i od a do 4 go.&z. WiiCZ. Przy •llcy 

Coneelheir~ lhrrad~ts n 111 C~O 

Dr. E apindola 
Rezydencja i konsultorJUM ul Marec:hal 
Del:ldoro n 44\, Przyjmuje od 1~ lto 16 
gl'>dz. po l"Glu .. nitt, Tatafon l A 1 030 
~~~~=-~~~~--~----Dr Francł••ek .ł'ranko 
Przyj~~:uje ecl 3 de i po pol. Konsul
torjum ulica Bara" do Serro Azul n a 

Ri:lzydancja ulica Commenda•or 
_ Araujo n 74 01 
Dr. Jl. łzali csoa 

Operator·Akuszer. Specjalnośc cborl!lby 
kobiece ł p~cherza. KontultGrjttm Apte 
ka 1 de Ma!«;o n 6. Telefvn n t\2. lte 

zydencja .Kin Branco n r6, Telefon 
n. 661 08 

%'Wa•t ńW teł-- ..___ 

Dr JJ.ealle& d e Arau) o 
~pecjalndć: syfilis i choroby ptchtrza 
Przyjmuje od 3 do i p0 poł Konswl

t•rjunt Apteka Minen a, Plat Tir! • 
defltts Q6 e-·-or - .Ruaoai Warneeke; 

S ecjAlnoł~ c:horołty nt rwew, i •zie 
einne, Dyrektor Centrali instytutu epi~tki 

,.d a'!ećmi pr~y ul. Alegre n • gdzie 
przyjmuje od 10 do 11 l pół s rana 

07 
Dr. Saldalila oltrłnhe 

K ir.llta dla dorosłych i dzie~i. Leczy 
l}fws we wuellc:tch stadjach prepara 

BismutbiodmrA. Leczy choroby 
r .. ~ owe l n &łogowe jak alk"holizm, 
' u gest·~. Konsultorjum: UJ. S. Fran• 
'' o n 54, Apteka Moderna, Rezydencja 

Travessa źachariAs n 12-a 09 
r. Wirmon4 Lt•a -

Akuszetl& l operacJe. Konsultorjum Ul. 
1 do Mtuc;:o n 17. Przyjmuje od ~i pół 
dó 4 i p61 godz. po potudniu Rezy 

clencja ul. Dr. Muricy n 1l9, 
Telef::m 123 018 

D r. '.l'o rres Ne&to · 
Wyjeż źa do chorych. w dzień i w 
.n c:.y. rzyjmuje od 8 do 10 i otł 16 
du 17, Konsułtorjum i re:ydencj. Plae 

T radentes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) Ol 

DENTT 8CL 
-~_.-.-...... ~~~~.-r~JA-e"":lł:-:oła_n_o~łJ~l~a.-;--

al. Ebano Psreira n. 48 Oli 
Dum.•e•to ł'imCłntel 

lłanc Perefra n 11 Ol! 
~--~~~~~--~~~-----iJaceJi Dwom lewicz 
ZfbY lzhu;zne s podniebieniem i iez, 
w &łCicłe i kauc:uka. Plombew&llia i 

wyjmowanie "•z ból•. 
Robtła pierwszorzłdna-Ceny przyst~

pne. Przy ul. Itiacbuelo n. 8. Oli 
..Joiio B . .Da•tih• -

'fJl. Marechal Floriano, n. 102, przyj
• maje o każdejJ~",~zinie;. . .. U13 

4foato llaeieł 
tlkońc:~ony dentysta w N. Ameryce, z 
23 letnią praktyką. Wyrywa bel b61•, 
plo!niuje po cenie e>d 5$ i Wlta•ia po 
"mie od 10$. Robota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. !t 
010 

Lea _, Decell i • 
Przyjm•je od 8 do 11 1 od l do $ ej 

godziny. Plac Tiradenten n 10 
822 

Kstęga.rnie, papternie • drw 
k ,unie 

c:lasa o.e Novid ades 
Pismla iustrowane, jurnale, zabawki, 

ksi'łźki do nabożeństwa, iwi~te obrazy 
i statuetki, najrozmaitrze przedmiaty 

1 na prezenty. Papiery wszelkic:h ptun 
' kó . Przy ulicy 15 de )(ovemhto n A6 

: - Lłvrarla Bundlal 
1 Pierwszorz~dny zakład drukorski, intro· 
ligatorma, hmarnia i fa.oryka..:ja. ks·u 
handlowych W)bór ksk4Żek i przyr14• 
liów ~zkolnych. Dla kupców z.e znacz
li)~ upus~em. Ul. 15 do Novembro 52 

Pompee Rei• 
Agent różnych firm, Importuje papiery 
i przybory bnuowe. Skład i hfurt prsy 

ulicy Jose Loureiro n at Adres telt 
graficzny LUZO Caixa postał 101 

052 
ASEKUROW AC SI]$ NA ZYCIE 

Radzimy tylko w Eil1IT A TIWII kt.S 
ra ma swoj' ftljt w Kuryty))ie przy 
ulicy l de Mar((O n 4 A Superinten 
dent na Parant i Bankier na Kurytybt 
Banjamin F amlira Leite. 051 

«Ja sa !!i c lila ••t 
Wyro"' fajansowe telaziwa, 1zkll, 
amttnicja, P.arby i oleje, •rsztlltle cna 
terjalJ dla intalacjl elektrycznej , lam 
py etc. Plac Tiraclantes n 8 0-łl 

tłapataria 81rla 
Korzyltajc:el l.kwidlljt sit witlli wy 
bór obuwia ceny niesłycbnie tanie 

Plac: Ttraitntes s prawej 11trony ka-
tedry n 10 012 

Bełolplle .Jou 1cller 
f!ltłd ohtvia, kapeluszy i dr••iar.a6w 

Vhca Jase l onlfaci• n &-a 

------~~~~~~~--------PIBl'łiĄDZB 
wrre~ycza;, się aa mały proceat 
poi bypotekc bdt pod awaranci• 
benasów i apolis. K•p•i• ait i 
sprzedaje domy, aiemit i maj-tki. 
Informacje a rz,deweae cerractara 
Godofredo Lima pny alicf lbre· 
chał Deodoro n. !8. 021 -

IIOTEL CURITYBANO 
W en tara Pereira de Soaza * Cia 
W centrze IIIIasta, tramwaj przy 
dJzwiach Da wszystkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zacraniczne. Po• 
syła si~ obiady do doMów. Przy 
ni. 1 de Mar~<l n. 7 - UW AGA 
Ten hotel wyłą,cr;nie dla rolzin. 

050 
----~~~~~~--~--·----V-484 JA.c:lOB 

Jabóbt:a Grinspunda 
r aaryka meblis materacy, kolder 

i plaszcay nieprzemakalnych. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedat na wypłaty. Przy ulicy 
1 de Mar<;o n. 11-Telefon n. 189 

Ołt 
--------~~~~~~~------G-48 4 t&4TT, 
Skład maszyn do pisania Rt 

mington i Oorona; ma!zyn do (i .. 
czenia oraz kas , Registradorl c -
Przy ulicy 1& de No•embro n. łft a. 

052 
P'I~.~ .. ~lł~l~.4o::-:I='.Aoo:-o!.D~.A~.'!!z!P.y~.N~I.~., -

uczy 
Ell•a łma•tanłl•a aecha 

przy ul. Commendador Araujo o. ó~ 
Przyjmuje i wykonuje azybko 

wszelkie roboty do przepisywani~ 
na maszynie 031 

'l'łii4a'iY~zi4 si•o14Ą 
.AIDLOW.&. 

.Przy oL Dr. Muric'y o. 103 na piętrze 
Dla •••Jaalter ew ł k••••••-

•eałehr 
Cały kurs ~rwa 16 miesięcy, w skł•4 
które1o wchodzą ł biura: .bankowe, 
fabryczne, składów burtowycbi ko-

misowe. Zapisywać sie 111ot na 
zaw"~zr 027 -A.DWOK.&.f.JI, 

AZEVIDO MACEDO ----
i DR. MACIDO riLHO 

Prowadzi wszelkie sprawy cywilne, 
handlowe, krymmalAe oraz 1ierot, w 
każdej Miejscowości stantt Parana l S. 
Cathariny. Koszta z s óry płatne. Bi• · 
re AT. Vict'lte W&c:hAdo 20. 07a 
---~D~R~BE:M~J~A~M~IM~L~IN~S~.--~~ 
Biar() C mcęlheiro Barr,.:iu 181 (OGI) 

DAYID till.VEIRA DA .NOTA 
2 biwro rejeatalne S;erot i h1nntarzy 
Pr!y ulicy Marecbal Floriano Peixo • 
to 2·a• ().4.2 

l Ula zawsze na składzie: mąkę pszenną• tytnią i kukurydzianą, cukier, ryt, sól, 
śledzie, l\1liwki. rodzenki i konserwy owocowe. 

• • 
Ma również najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki • 

l'U T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkt rolne jakoto: kukurydz , fasolQ1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

SPBZEDAŻ N& KOLONJE H'IJBTOWN.tł. l DĘTAJdC)ZNA. 

C ENY Pl\ZYSTĘPL'IE 
' , 

, Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

' --·łllUI····· 
DR. GASTAO rAtiA. 

Biuro Plec Gzorie n. 49, Ttllt fott €26 
04ł -
-rntt-.HUGO AMTONIO DR alftiOS 
Biuro ul1ca &wenos Aires n lo, f eie 
fon 666 OSO 
- DR OLY:ss.t:s ViEIIłA 
Biuro ah~;a ftło Braneo n ~0. Tele 
fon 376 ~l - m: 

Sklep '1pożywc~y 
•e!IAN4 SKOBUPSillE80. 
-''· Col. Bonifacio Viiiela No 29 

PONTA- GROSSA. 

•••• • 
~~lłJ.~~-~~ ... ~-
Największy wynalaze? dl a leczenia S.7 fjlisu 

~l- - 9:1./, ,, ... l. :r . . ....._ 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 

1916 roku, Nr. 26 
Zwalcza skutecznie syfilis b ,z aiel>ezpieczaństwa 1lla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i ~lnw.-twem wielkiej wnteści. 
Ju:Z przy użyciu trzeciej f!as?.eczki, objawy choroby n w;~t poważniej
szych: plamy fistuła, pryszcze, wrzody i reuinnty'!:m, znikaj jakby je r~ką 
odjął. U 9G0/o mę:tczyzn !onatych, którzy za cza'!6w kawale skich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają c ronic~nemi i to jest 
przyczynfł, że tysiące kobiet zamężnych ciol'pią ""ro~maite m .domagaaia 
kobiece, nie wiedząc zupełnie~ co te citoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczfł zupełnie do odzy~kama was1.ego ~drowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz)byych na.tqpstw. 

Dla dzieci syfilistycmtych jest .ELIXIR 914" mtjodpowiedniej
szem lebrstwem, ponieważ nie atakuj'l żołąrlka i jest pr;~y.Jemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła 
dach apte~znycb w Brazylji. 

Poleca Sz. P. P artykuły spożywcze, 
mąkę, cukier, rył, sól, śledzie, mtl.Ję itp" 

Trunki krajowe i zagraniczno ws:r.el 
kiego rodzaju, kupuje produkty rolno, 
fasole, ziemniaki, masło Jaja i t. p. 

c .. y umiarkowane. 
- Głów•7 skład · alvao e Cła S. P u o, A.v in J-.ao lłJI 

SWOJ DO i ..VEGO J 

Bacznaśćl 
Dopiero co nadeszły l• k raj n 
ksi~żki do nabożeństwa w vJiel 

kim wyborze i po cenach umiar· 
kowanych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczątek gumowych 

CEZARA SZU L C A 
p•z7 u l Barao do Se•ro A.zol 
X 1• J Ił: CJarit7ba, Parana 

6 - 12 

-Dominik Kurecki 
Poski zakład krawiecki 

CJlica .a.Iecre N. G 
Wielki wybór materjałów na ubranie 

l amowienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny. 

Bo ota gwarantowana. 
CENY NISKIE. 

~3*~~'*~~~~~~~ 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ 
~ W odiegłości 1 O km. od Ponta ~ 
i1t Grassa jest do sprzedania (20 proc. llt 
m poniżej wartości) Z i)QWOdU podwój • {fi 
m nago wypadku śmierci, wielki f m. * bardze dobrze uprawiany SZA.- ~ * KlE& skladaJI!CJ' si~ z ~1 al· ~ * krów ziemi. Na życzenie sprzedaje ~ 
~ się tę 2iemię także oz~ściowo. * 
~ Dliższe wiadomości otrzymać moż · * 
~ 

na u pana Alberta Suckow, Pa- ltt 
elaria Victoria Ponta Grossa, Est. ~ 

do Parana. 1R * 5- 10 ~ 
*~~~~~~~~~~~~* 
.WaPIIftlnlnltiD!lOCD!Inr.MW-DDft 

B Casa lascotte B 
l Wielk& fabryka mebli. Po· lł 

siada t11kh na składzie arty fł 
l kuły i wyroby wielkich fabryk a 
l porcela'ly i tP.laza1 maszyny l 
l do szrcia, broń wszelkiego ro· R 
~ dzaju jak rewolwery, strzel• l 
l by etc. etc. l 
l Sprzedaje swoje towary po l 
~ cenach liKWidacyjnych. a 
A Rua Dr. Muri11.y 91-93 - R 
l Praya l achar1as 6. Tdepuo• R 
~ Dl N. ó!ł. 2 - 8 Ił 
aa~M~UMU~~~ .......................... 
C Dr. Zrgmut Gutowa ki C 
' ADWOKAT ~ 

'

i Po ukończeniu uniwersytetu) 
ma zaszczyt zawiadom'ć Sz. 

*, KolonjQ Polsk , ii otworzył ' 
kancelarj~ adwokackł\ i że i ! załatwia wszelkie sprawy c;y. 'i 

'

• wilne1 kryminalne, spadll.ow~, ' 
rozwodowe i t. d. 

~ Biuro i mieszkanie : ~ 
' Pra~a Osorio 5.3'2'. * ............................ 

~ t6)L~J!j». ~~~Ą)i~ 

S~ano·wne Panie ! 
W cilłgU 41ch godzin uwo'm6 się moż <'l od kolek macioz• 
oycb, ieżrli : ~ vwaó hł'il"•Pde • FI .nx O l: 1' N .o\ c 

uznana przez Narodowr Departament Zdrowia Pubłicznego, pisll\em dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,J!Ioxo-Sedatina" iest jedyuym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ch godzin. mywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniojsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet prr1.P.d nnstępstwami krwotoków, tak częitych orzy 
porodach. Przy innych chorob'lcł.l kobiecych • luxo·Sed tina" 
działa zawsze skutecznie i leczy w'lzy.;tkie niedomag nia kobiece. 

Zaleca si~ l~karzom i akuszerkom. 
J erlyni de v.zy ·arj usza: 

S!io p.,.ulo AvenidaSllo Jn!io 145. GałvJq & Cia 

~~·~~ ~ -~ J~~ 

••••••~•maa a~ ~-~ au~~•• i "Gh;rg;u;;;· .r·· .iSn'i ,:i-=~ •... ••J' 

l Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
do Hawre i Bordeaux. 

11 Komunikacja n!ljszybsza i najwygodniejsza statkami lu- ' 
11 ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ją podróż z~ Santos 
111 do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specj lnie urzqdzo• · 
111 nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po' 
11 mieszczenie. 
g Statki mają do dyspozycji kabinv III klasy. 
lłl Podróż z Bordeaux, z Havre czyb 1: Paltice do Gdcń•ka od 
1115 bywa si~ pociągami francuskiemi d do Duokerque, a z Dunkerque 
~ do GdańJka statkami kom p. francus~tej • Transatlantique 4 • W ten 
III sposób uniknie ai; różnych nadużyć, .1a które nieraz; bywaj4 nara 

l żeni nasi N~jbiit;~ .,~dj~~td~· Europy 
li Z 8A.NT08 Z RIO DE JANEIRO 
illl •BELLE JSLE c 23 maja 
11 , LUTETIAc 23 maja 3! maja 

•HVEDICc 6 czerwca 
li ~AURlGNYc 16 czerwca 
11 •MASSILIAc 27 czerwca 28 c 
Pł Sprzedaż biletów z Brazytji do Polski oraz z Polski do 
III Brazylj1 t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bUtszych io· 
11 formacji udziela 
li Ignacy Kasprowicz 
~~ Avenida l ,u i• Xavier ~ 281 urytyba. 

.... lllllKBIIBIIJIBIIIflliiiB-~ B liS B 
C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de N Vt"mbro 

Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bichels 

l 

Mą zawsze na składzie wielki wybór kapełu~zv dla pań i dziE 
zabawek, materjałów" przedmioty właściwe nl'l. pre3eoty, oraz na karnaw 

Warto ,przekonać się osobiście o dobroci towarów jako t ż o c 
kich cenach osa 

Hande • 
l Poi~ 

w Ba.rro -Erechim Rio Gr. S. 

Wladyslawa Obroślalc.a. 

N JWO sprowadzpnlJ wielki wybór towarów metrowycb4 jałtoteż nar 
dzi rolniczych, kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produ 

kolonjalnc, - ptacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim- Rio Graode do Sll1 
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